
Walmark Urinal Akut tbl.10 bls. 

 

Doplněk stravy Urinal Akut je pomocníkem při náhlých a silných zánětech močových cest vyžadující 

okamžitý zásah prostřednictvím velmi silné a účinné péče. Pro přípravu tohoto produktu byly použity 

vybrané, speciálně pěstěné druhy brusinek z USA. Díky použití zcela nové patentované technologie 

zpracování brusinek formou extraktu Hi-PACTM stačí pouze dvě tablety denně, které odpovídají 

příjmu 144 000 mg čerstvých plodů brusinek. Tato koncentrace je až 10x vyšší než u běžných 

přípravků na trhu. Urinal Akut je navíc prvním produktem na českém trhu garantující množství 36 mg 

proanthokyanidinů (PAC) v denní dávce. PAC jsou vědecky ověřené látky, které právě v této 

standardizované koncentraci pomáhají zabraňovat uchycení bakterií na stěnách močového ústrojí. 

PAC narušují fimbrie – řasy na povrchu bakterie E. coli, a tím způsobí, že tato bakterie není schopná 

přilnout ke stěnám močových cest a je pak odplavena močí z těla ven. Tím výrazně přispívají ke zdraví 

močového traktu. 

Co jsou záněty močových cest? 

Záněty močových cest patří mezi nejčastější potíže v populaci, především u žen. Trpí jimi každá 5. 

žena, u 25% žen se záněty objevují opakovaně. 80 – 90% zánětů je způsobeno cizorodou bakterií 

Escherichia coli. Bakterie do močových cest vstupují ústím močové trubice a jestliže je její výstelka 

porušena, bakterie na ní přilnou a postupují dále do močového měchýře. Neléčené a nedoléčené 

záněty často ústí v chronické problémy s močovým ústrojím, které pak mohou vést k onemocnění 

ledvin. 

Účinky: 

 má příznivý účinek při infekcích a zánětech močových cest 
 pomáhá zabraňovat uchycení bakterií na stěnách močového ústrojí 
 má antioxidační účinky a pomáhá tak chránit před škodlivými vlivy volných radikálů 
 pomáhá udržet zdravé močové ústrojí 
 obsahuje pouze přírodní látky, nemá nežádoucí účinky 

 

Složení: 

Denní dávka obsahuje: 

Brusinka velkoplodá (Vaccinium macrocarpon) stand. extrakt, 36 mg proanthokyanidinů v denní 

dávce, ekviv. přibl. 144.000 mg plodů brusinek 450,0 mg 

Dávkování: 

2 tablety denně, zapít přiměřeným množstvím tekutiny. Lze užívat najednou nebo jednu tabletu ráno 

a jednu večer. 

 


